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 3من  1 الصفحة

 اإلعالن الوزاري بشأن الصحة النباتية الدولية
 

حنن، وزراء األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت )االتفاقية الدولية(، اجتمعنا يف الدورة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة  
، ملعاجلة 2020أبريل/نيسةةةةةةةةةةةةا   2عشةةةةةةةةةةةةرة ليحة تدابا ال ةةةةةةةةةةةةبة النباتية )اليحة( التابعة لإتفاقية الدولية يف روما،  ي اليا، يف 

 ،القادمالتبدايت العاملية اليت متثلها اآلفات النباتية، ولتبديد الفرص املتاحة لل بة النباتية الدولية يف العقد 
 

اليت ، 2020أب  الدورة اخلامسةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةرة للهيحة تنعقد لإص السةةةةةةةةةنة الدولية لل ةةةةةةةةةبة النباتية لعام   ذ حنيط علمًا 
 ،2018ية العامة لألمم املتبدة يف عام عنها اجلمع أعلنت

 
على الغرض من السةةنة الدولية لل ةةبة النباتية املتمثل يف رفت مسةةتوي الوعمل العاململ وتعييي وتيسةةا  ؤكد جمددًانو ذ  

اإلجراءات الادفة  ىل  دارة ال ةةةةةةةةبة النباتية، ونو ما دعن أ  يدعم نةةةةةةةةما  األمن الغ المل، ويسةةةةةةةةاعد على الق ةةةةةةةةاء على 
  ادية،اجلوع، واحلد من الفقر، ومحاية البيحة، وتعييي التنمية االقت

 
 األمهية احلامسة للصحة النباتية

 
ابلنسبة  ىل تعييي األمن الغ المل العاململ ومحاية الغاابت والتنوع ية  بة النباتالعلى األمهية احلامسة اليت تعتسيها  نشدد -1

 البيولوجمل من لإص منت دلوص اآلفات النباتية وانتشارنا؛
تيسةةةةةةا التنمية االقت ةةةةةةادية والت ارية من لإص النهوض بتدابا ال ةةةةةةبة  ابلنسةةةةةةبة  ىلعلى أمهية ال ةةةةةةبة النباتية  نؤكد -2

قة القالمة على أسةةع علمية، مت اإلحاطة علماً  ا نو قالم على ال ةةعيد العاململ من جهود وتعاو  لتنمية النباتية املنسةة  
 القدرات يف جماص ال بة النباتية على املستويني الوطين واإلقليممل؛

 
 لآلفات النباتية على األمن الغذائي والبيئة واالقتصادات الريفيةاآلاثر الكبرية 

 
يف املالة من اخلسةةةةةةةةةةةالر  40أب  اآلفات النباتية، حسةةةةةةةةةةةبما تشةةةةةةةةةةةا  ليص املن مة، مسةةةةةةةةةةةؤولة عما ي ةةةةةةةةةةةل  ىل   ذ نقر 

اة ابلنسةةةةبة  ىل األمن دنا اإلنتاج الغ المل العاململ، وأب  انتشةةةةار  فات نباتية جديدة قد ين وى على  لر سةةةةلبية كبتعب  ي اليت
 الغ المل والتغ ية، وال سيما ابلنسبة  ىل البلدا  النامية.

 
ناطق جديدة وانتشةةةةةةةةةةةارنا تبعات سةةةةةةةةةةةلبية كباة على املنت ني مآلفات النباتية لدلوص ا يعو  أبنص دعن أ  و ذ نقر 
 اليراعيني؛

 
 حنن، الوزراء، 

 
، واحلد من التنوع البيولوجمل، األصةةةةةةةةليةا يسةةةةةةةةاور  من قلق  زاء املسةةةةةةةةالل اخل اة املتعلقة بتدما النبااتت عم   نعرب -3

 دارهتا؛إلة يفعالتفتقر  ىل الواملخاطر اليت هتدد البيحة جراء اآلفات النباتية أو تدابا املعافبة اليت غالًبا ما تعو  
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 3من  2 الصفحة

 الصحة النباتية وسيادة االتفاقية الدولية
 

بشةةةةةةةعل مبا ةةةةةةةر  ، لدي معاجلة ن ه الشةةةةةةةواغل، يسةةةةةةةانمأب  الرتكيي االسةةةةةةةرتاتي مل لإتفاقية الدولية ك لك  ذ نقر 
املتمثلة يف الق ةةةةةةاء على الفقر واجلوع، وألقيق األمن الغ المل،  2030بلوغ أنداف األمم املتبدة للتنمية املسةةةةةةتدامة لعام  يف

اخ، وتعييي الشةةةةةةراكة العاملية من أجل التنمية املسةةةةةةتدامة، وغا ذلك على حنو وتيسةةةةةةا النمو االقت ةةةةةةادى، ومعافبة تغا املن
 ،17و 15و 13و 12و 8و 2و 1نو وارد يف أنداف التنمية املستدامة  ما
 

 حنن، الوزراء، 
 
 على األنداف االسرتاتي ية لإتفاقية الدولية لوقاية النبااتت من أجل: نعيد التأكيد 4
 
 الغ المل العاململ وزايدة اإلنتاجية اليراعية املستدامة؛تعييي األمن  )أ(

 ومحاية البيحة من  لر اآلفات النباتية؛ )ب(
 وتيسا تنمية الت ارة اآلمنة والنمو االقت ادى؛ )ج(
 

وتنفي نا؛ ومن لإص تنمية  من لإص ونةةةةةةةت تدابا ال ةةةةةةةبة النباتية املنسةةةةةةةقة القالمة على أسةةةةةةةع علمية وتعييينا 
 األع اء يف جماص ال بة النباتية لتبقيق ن ه األنداف. قدرات

 
 رؤية مشرتكة للعمل العاملي حلماية املوارد النباتية وتيسري التجارة اآلمنة

 
 2030-2020على اإلطار االسةةةةةةةةةرتاتي مل لإتفاقية الدولية للفرتة  2019أب  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهيحة صةةةةةةةةةادقت يف عام   ذ نقر 

سةةةةةةةيعتمد اآل  من قبل اليحة يف دورهتا ال ى ات ةةةةةةةاص االتفاقية الدولية التابعة لنا و اسةةةةةةةتعرنةةةةةةةتص بشةةةةةةةعل مرض  جهات  ال ى
 .2020ستعقد يف عام  اليت
 

 حنن، الوزراء، 
 
رؤية االتفاقية الدولية أبنص يتم التقليل من انتشةةةةةةار اآلفات النباتية وأبنص ارى  دارة  لرنا دالل البلدا   نعيد أتكيد -5

 بشعل فعاص.
 

 االلتزام ابلعمل
 

أسةةةع  على ابلدور احليوى ال ى ت ةةة لت بص االتفاقية الدولية يف ونةةةت اإلطار العاململ للت ارة اآلمنة القالمة  ذ نقر   
 .2030-2020علمية، وأمهية اإلطار االسرتاتي مل لإتفاقية الدولية للفرتة 
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 حنن، الوزراء، 

 نلتيم ابلقيام  ا يلمل: -6
 

 .2030-2020التنفي  املنه مل لإلطار االسرتاتي مل لإتفاقية الدولية للفرتة  دعم )أ(
اجلهود الادفة  ىل التقليل من ل ر انتشةةار اآلفات نتي ة للت ارة والسةةفر، مت العمل يف الوقت نفسةةص على  وتعييي )ب(

ن اآلفات اخلانةةعة للوالإ  ىل تفادى احلواجي اليت ال مربر لا اليت تعرتض سةةبيل الت ارة، ونةةما  للو صةةادراتنا م
 ممعن. أق ى حد   

نةةةةةةةةةما  امتإ   احلعومات يف خمتلف أحناء العامل  ىل توفا املوارد الإزمة حلماية صةةةةةةةةةبة النبااتت عن طريق دعوةو  )ج(
 ملا يلمل:التابعة لنا النبااتت وقاية ن مات الوطنية لامل
واملوارد العافية لإنةة إع أبنشةة ة مراقبة اآلفات النباتية والت ةةدى لا دالل حدود  من أجل  دارة  القدرات (1)

 اآلفات النباتية ب ريقة فعالة، وال سيما حاالت تفشمل اآلفات النباتية اجلديدة؛
ملخاطر، وت بيق والقدرات والعفاءة العافية لإنة إع بعمليات تفتي  الواردات وال ةادرات ابالسةتناد  ىل ا (2)

 تدابا ال بة النباتية لعفالة سإمة الت ارة يف النبااتت واملنت ات النباتية ابلنسبة  ىل مجيت البلدا ؛
 ل ة اختاذ اإلجراءات الإزمة املن وص عليها  وجب التشريعات املناسبة؛ وس   (3)
ة هبا ابالسةةةتناد  ىل معايا االتفاقية الدولية دعم لتنسةةةيق مت لبات ال ةةةبة النباتية اخلاصةةةما يليم من وااللتيام و  (4)

 ومبادلها، ومن مث املسامهة يف ال بة النباتية والت ارة اآلمنة القالمة على أسع علمية.
مت الق اع من أجل نةةةةةةةةةةما  أ  الت ارة يف النبااتت واملنت ات النباتية تتم أبما  وال تسةةةةةةةةةةفر عن االنتقاص  العملو  )د(

ت النبةةةاتيةةةة  ىل بلةةةدا  ألري، وال سةةةةةةةةةةةةةةيمةةةا بني البلةةةدا ، ورفت مسةةةةةةةةةةةةةةتوي الوعمل العةةةام الةةة ى دعن تفةةةاديةةةص ل فةةةا
 اخل وص؛ هب ا

يف البلدا  الوكاالت املاحنة تقدمي الدعم املادى املستدام لعمل االتفاقية الدولية، واالستثمار لبناء القدرات  منا دةو  )ه(
ت ةةةةةةعص من معايا لل ةةةةةةبة النباتية ف ةةةةةةل ما ال ةةةةةةعيد العاململ، باالتفاقية الدولية جهة فاعلة رليسةةةةةةية على ف النامية.

ملا نو من ةةةةةوص عليص وبروتوكوالت تشةةةةةخيم معتمدة، تتيإ أدوات لألطراف املتعاقدة لونةةةةةت  طار تن يممل طبًقا 
 يف اللوالإ الدولية.
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